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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

 .نعم
حمٍد وعلـى على نبینا م و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم

 آله وصحبه أجمعین.
  اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین. اللهم

 -عنهما رضي هللا–: "�اٌب: ال ُیرد من سأل �اهلل، عن ابن عمر -رحمه هللا تعالى–قال المؤلف 
ِ َفَأِعیــذُ «: -صــلى هللا علیــه وســلم–قــال: قــال: رســول هللا    َســَأَل ِ�ــَاهللَِّ َمــنْ وَ  ،وهُ َمــِن اْســَتَعاَذ ِ�ــَاهللَّ

ُه، َلـْم َتِجــُدوا َمــا ُتَكاِفُئوَنــ ُئوُه، َفــِإنْ ا َفَكــافِ َفـَأْعُطوُه، َوَمــْن َدَعــاُكْم َفـَأِجیُبوُه، َوَمــْن َصــَنَع ِإَلــْیُكْم َمْعُروًفـ
  صحیح.نسائي �سندٍ رواه أبو داود وال »ُه َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد َ�اَفْأُتُموهُ َفاْدُعوا لَ 

 فیه مسائل:
 األولى: إعاذة من استعاذ �اهلل.
 الثانیة: إعطاء من سأل �اهلل.

 الثالثة: إجا�ة لدعوة.
 الرا�عة: المكافئة على الصنیعة.

 الخامسة: أن الدعاء مكافئٌة لمن ال �قدر إال علیه.
 ".»َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد َ�اَفْأُتُموهُ «السادسة: قوله: 

 أصحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و 
 ، أما �عد...أجمعین

ســأل  -جــلَّ وعــال–تعظیًمــا هلل "�ــاٌب: ال ُیــرد مــن ســأل �ــاهلل" : -رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤلــف 
أل سـ�عنـي ال تـردوا مـن  ،على اختالٍف في الحكم، وأنه نفٌي �معنى النهـي ،�عظیم، فینبغي أال ُیرد

 �اهلل.
بهذه الصیغة �صیغة النفي أبلغ من النهي الصر�ح، واألصل في هو واألصل في النهي التحر�م، و 

 ى ما دون ذلـك، �مـاالنهي التحر�م، لكن قد �عتري السائل أو المسئول أمر �جعل النهي ُ�صاف إل
 سیأتي.

 صــلى هللا علیــه–قــال: قــال: رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا–عــن ابــن عمــر ": -رحمــه هللا–قــال 
خلص منـك للـت - وعـالجـلَّ –مـن اسـتعاذ �عنـي: لجـأ إلـى هللا  »َمِن اْسَتَعاَذ ِ�َاهللَِّ َفَأِعیُذوهُ « :-وسلم

بنــت الجــون لمــا دخــل بهــا  ،الــت الجونیــةأو مــن َشــرك أو مــن أمــٍر مــن األمــور المتعلــق �ــك، �مــا ق
 »ْهِلـكِ َحِقـي ِ�أَ َلَقـْد ُعـْذِت ِ�َعِظـیٍم، الْ «قالـت: أعـوذ �ـاهلل منـك، فقـال:  -صلى هللا علیـه وسـلم–النبي 

 سرَّحها. ،وأرسلها-علیه الصالة والسالم–أعاذها النبي 
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ن مـ: �یـف تسـتعیذ �ـاهلل ألنـه قـد �قـول قائـل أعوذ �اهلل منك، �عضهم یرى أنها ُخـِدعت فقیـل لهـا...
نهــا ُخــِدعت قیــل لهــا: إذا هــذا ال �فعلــه مســلم؟ فقــال �عضــهم: إ ،-علیــه الصــالة والســالم–الرســول 

ــِت: أعــوذ �ــاهلل منــك صــرِت أحظــى عنــده مــن غیــرك، هــذا ُ�قــال: �النســبة المــرأٍة ال تفهــم معنــى  قل
 وهذه عر�یة تعي ما تقول. ،الكالم

أو  ،فـع لهـا مهـًرادمنـه، وقـد  فاسـتعاذت �ـاهلل ،لو أن رجًال دخـل �ـامرأةٍ  »ِعیُذوهُ َمِن اْسَتَعاَذ ِ�َاهللَِّ َفأَ «
 وال یرى وجًها إلجا�ة طلبها حینئٍذ له أن �أخذ المهر إذا أعادها وطلقها؟ ،تعلق بها

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:........
 اهلل منك ُتسرَّح؟!لیس له ذلك! �عني �ل امرأٍة ُیدفع علیها عشرات األلوف وقالت: أعوذ �

 طالب: ...
  إًذا ما فائدة الُخلع؟  

 طالب:........
ألن األصــل فــي األمــر الوجــوب، قلنــا: إنــه قــد �عتــري أحــد  ؛�عــض المســائل ال تــرى غیــر وجو�هــا

أو �صـرف النهـي إلـى الكراهـة، اآلن رجـل دخـل �ـامرأٍة  ،الطرفین ما �صرف األمر إلى االستحباب
لبـه قاهلل منك، وقد دفع المهر إلیها، وقد �كون مـا هـو أشـد مـن المهـر تعلـق فلما رأته قالت: أعوذ �

 فأحبها حب�ا شدیًدا، هل یلزم ذلك؟  ،بها
 طالب:........

تطلـع  ال ما هي ُمكرهة �اختیارها وطوعها، وقد تكون فرحًة مستبشرًة �ه، ثـم یبلغهـا أخبـار ثانیـة أو
علیـــه الصـــالة –ورأت فـــي الحـــدیث أن النبـــي إلـــى مـــن هـــو أفضـــل منـــه، فتقـــول مثـــل هـــذا الكـــالم 

 .»هُ َفَأِعیُذو  َمِن اْسَتَعاَذ ِ�َاهللَِّ «وسمعت �الحدیث  ،أعاد الجونیة وسرَّحها -والسالم
 طالب:.........

 .نعم
 طالب: ...

ا حینئذ.  تصبح المسألة غش�
  طالب: ...

 ووافقت ما تعرفه؟!  -علیه الصالة والسالم–امرأة خطبها 
 ...طالب:.....

�عنـي احتمـال أن �كـون الـداخل  -علیـه الصـالة والسـالم-أرسل إلیها من �خطبها �اسم َمن؟ النبـي 
، واحتمــال أنهــا تعــرف المتعــین أنهــا ءغیــر َمــن ُعِقــد لــه علیهــا؟ مــا �جــي ،علیهــا غیــر مــن خطبهــا
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ي ات أو فــیفــي الخمســین الكــن لمــا دخــل علیهــا رأتــه �بیــرً  -علیــه الصــالة والســالم–تعــرف الرســول 
علیـه -تظنه �غیره من البشر، وقـد أُعطـي قـوة �ـم؟ ثالثـین اُتر�د شا��  لعلها ات، هيیأواخر الخمسین
و�دور على نسائه التسع �غسٍل واحد، هي تظن أنه مثل غیـره طالمـا وصـل إلـى  -الصالة والسالم

ن تغیَّ   رت أحواله.هذا السِّ
 ه تدفع إلیه ما خسر علیها �الُخلع.هذ ،المقصود أنه لو استعاذ ال یلزمه أن ُ�عیدها مجاًنا

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 هو المحرَّم؟ ما

 طالب: �عني سارق مثًال أو قاتل.
 �ستعیذ �اهلل من إقامة الحد علیه؟!

 طالب:........
 هذه ما تسقط �مثل هذا. ،ال ال

 طالب:........
ــُذ َعاِصــیً « ــَرَم ال ُ�ِعی ــارً ا اْلَح ــةٍ رْ ِ�خُ  اَوال َف ضــرب  �عنــي شــخص ،ااعلــم أن لهــا حــدودها وشــروطه »َ�

 تبطل الحدود. ؟ إًذاوُ�ترك ،�ستعیذ ،أو جنى علیه جنا�ًة موجبة لحٍد أو ما أشبه ذلك اواحدً 
 طالب:.......

 ؟بدون شيء ،وُتعاد بدون مهر
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ما فهمت.
 طالب:........

 .»َتَعاَذ ِ�َاهللَِّ َفَأِعیُذوهُ َمِن اسْ «هذا معنى الحدیث 
 طالب:........

وهـذا فـي �عـض الصـور ال شـك أنـه ُمتعـین، و�عـض الصـور  ،على حسب األمـر إذا �ـان للوجـوب
حینئـــٍذ تكـــون  ،لـــیس لهـــا وجـــه، ولـــیس لهـــا عـــذٌر بـــیِّن ،مـــا لالســـتعاذة وجـــه ،إذا �ـــان مـــا لـــه وجـــه

 مر.ألامتثاًال ل ؛لالستحباب
 طالب:........
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وح؛ قال؟ تستعیذ من ملـٍك جاءهـا یـنفخ فیهـا الـر  ماذاوقع الجواب أن �قول لها غیر ما قال؟ تی ماذا
وقــد حصــل،  ،نهــا خافــت مــن الفضــیحة وأن ُتــتهمأصــحیح  ،-علیــه الســالم–لتلــد ولــًدا مثــل عیســى 

 لكن من �ان هللا معه ما �ضره الخلق �لهم، �ما حصل لعائشة في قصة اإلفك.
تحضـر مناسـبة متز�نـة ومتبرجـة  ،�عض األشرار ما ُ�سـمى �ـاالبتزازو�حصل مع األسف اآلن من 

ر وُ�َســـاوم علیهـــا، نســـاء ُتَســـاوم علـــى ِعرضـــها  ،درًء لمفســـدة الفضـــیحة؟ ال ؛هـــل تســـتجیب ،وُتصـــوَّ
 وُ�برئها مما ُرمیت �ه. ،سوف ُ�خلصها -جلَّ وعال–وتثبت، �هللا  ،تصدق مع هللا
 طالب:........
 ُتعطیك المهر.

 .....طالب:...
 ا الحدیث؟ بهذ فعل أنتت ماذا »َمِن اْسَتَعاَذ ِ�َاهللَِّ َفَأِعیُذوهُ «�قول:  -علیه الصالة والسالم–الرسول 

 طالب:.......
 ما علیك شيء.ففلو لم ُتعذها  ،نقول لك: في �عض الصور ُتستحب اإلعاذة

ِ َفَأْعُطوهُ وَ « اهلل علیـك ًئا، قـال: �ـك من أمور الدنیا شـیجاءك �سأل ،سأل �اهلل فأعطوه »َمْن َسَأَل ِ�َاهللَّ
ؤَّال.  ُتعطیني �ذا، وهذا �ثیر ما �ستعمله السُّ

ِ َفـَأْعُطوهُ « حتاًجــا ، و�ن �ـان مُ ا، إذا �ـان مضــطًرا �جـب أن ُتعطیــهمسـتحق�  إذا �ــان »َوَمـْن َسـَأَل ِ�ــَاهللَّ
وال ضـــرر  ،اليفیمـــا دون الضـــرورة فكـــذلك إن لـــم �ضـــر �ـــك، و�ن �ـــان دون الحاجـــة فـــي أمـــٍر �مـــ

د : أنـا ُأر�ـ-قـد ظهـر �مظهـر الُمحتـاج-�ثیـًرا مـا �ـأتي مـن �قـول  .علیك فیه، فالمسُتحب أن ُتعطیـه
شراء هذا العالج أو تسـدید هـذه الفـاتورة، وتظهـر علیـه عالمـات الصـدق، وأنـت عنـدك أمـوال مثـل 

؛ ألن »ح مـن ردهلـو صـدق السـائل مـا أفلـ« :مـع أنـه قـد جـاء فـي الخبـراإلنسـان، هذا رده قـد �ـأثم 
، و�عتمد على الُعصي ،�سأل وهو غني، وقد ُشوِهد �عض الناس یتظاهر �المرض ،�عضهم �كذب

 ، ثم إذا خرج من المسجد وأول لفة وثاني لفة یر�ض، مثل هذا ینبغي أن یؤدَّب.�أتي �عصا
 وهـي فـي ،قـد �ـأتي و�سـأل أمـام النـاس، و�ضـع یـده فـوق رأسـه ،وقد حصل مـا هـو أعظـم مـن ذلـك
رأینــاه شــاهدناه �ــف یــده عرضــها نصــف متــر، و�ضــعها فــوق  ،حقیقتهــا فــي رؤ�ــة النــاس أكبــر منــه

حر ،شيء هما فیفرأسه ما �ستطیع أن ُیدلیها، ثم إذا خرج   وأنا رأیته. ،نوع من السِّ
 طالب:.........

�جــب أن یــؤدَّب؛ ألنــه مرتكــب  ،نعــم صــحیح صــحیح موجــود هــذا، مثــل هــذا مــا �كفــي أال ُ�عطــى
حر الذي هو �فر في الحقیقة.لعظ  یمة من عظائم األمور وهي: السِّ
ا، جلس شخص عند اإلمام �عد الصالة مظهًرا أنه محتاج؛ لیتصدق علیـه وحی ل السائلین �ثیرة جد�

معنــاه؟ قــام هــذاك وهــرب، وهــذا جلــس  مــاوجلــس أمامــه، وقــال لــه: هــاك،  النــاس، جــاء واحــد ثــانٍ 
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وجلــس  ،هــذه إشــارة، قــام ذاك وهــرب ،ا �كلبشــونك و�حملونــكمكانــه، �معنــى مكافحــة التســول جــاؤو 
 هذا مكانه.

 طالب:........
وهو في حقیقته �اذب، فلیس �ل من سـأل ُ�عطـى  ،و�أتي من �سأل �أمور مشكلة ،�حصل غرائب

ق فیـ ق فیـه علـى غنـي، وُتُصـدِّ ه إال إذا غلب على الظن أنه محتـاج، وتعلمـون الحـدیث الـذي ُتُصـدِّ
ق فیه على سارق إلى آخره؛ ألن المتصدق ال �عرف حقیقـة الحـال، وغلـب علـى على �غي، وتُ  ُصدِّ

 ظنه أنه محتاج تبرأ ذمته بذلك، واإلثم علیك على الطرف اآلخر.
 طالب:.......

ل بها إلـى ارتكـاب محظـور هـذه  أو تـرك مـأمور �عني ما أُعطي إال بهذه الحیلة، الحیَّل التي ُیتوصَّ
اِرَم حلُّوا محـال َتْرتِكبوا ما ارتكَبِت الیهـوُد، فتسـت«التي جاء فیها الحدیث  ل الیهودمحرمة، وهي حی
ل بها إلى الواجب، والحی»ِهللا �أْدَنى الِحَیلِ  لـیس و  ،ج مضـطر�عني مثًال هذا المحتا ،ل التي ُیتوصَّ

ل بهـا إلـى فعـل واجـبسب المال واجب �النسبة له، الحیعنده قوت �حتال؛ ألن � أو  ل التي ُیتوصَّ
 ترك محظور هذه حیلة شرعیة، وقد تجب في �عض الصور عند الضرورة إلیها.

 ل تنقسم إلى قسمین:المقصود أن الحی
ل بها إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور.حی :ل ُمحرَّمة: أيحی  ل الیهود التي ُیتوصَّ
ل بها إلى فعل المأمور وترك المحظور. :ل شرعیةوحی  وهي �ضد ذلك ما ُیتوصَّ
 .         -جلَّ وعال-تعظیًما هلل  »َوَمْن َسَأَل ِ�َاهللَِّ َفَأْعُطوهُ «
وب ، ولكـن الوجـعم مـن أن تكـون لولیمـة العـرس أو غیرهـا ُ�جـابأ والدعوة  »َوَمْن َدَعاُكْم َفَأِجیُبوهُ «

فإنهــا مــن حــق المســلم علــى المســلم، وُ�جــاب علــى  ،فــي ولیمــة العــرس، وأمــا غیرهــا مــن الــدعوات
ـــمَّ ُمنكـــر، إذا �ـــان هنـــاك ُمنكـــر ،الســـتحبابســـبیل ا  فـــإن الـــدعوة ال ُتجـــاب إال لمـــن ،مـــا لـــم �كـــن َث

 �ستطیع التغییر، لمن �ستطیع تغییر المنكر فإنه یلزمه أن ُ�جیب، و�لزمه أن ُ�غیر المنكر.
 طالب:.......

 �ل شيٍء �قدره. ،�قدره
 –قابـل �ـان النبـيفأ �أمٍر محسوس ماُ�ك »هُ  َمْعُروًفا َفَكاِفُئو َوَمْن َصَنَع ِإَلْیُكمْ  ،َوَمْن َدَعاُكْم َفَأِجیُبوهُ «

 تجـد فُتكافئـه، لكـن قـد ال ا�قبل الهد�ة وُ�ثیب علیها، هنا صنع إلیـك معروًفـ -علیه الصالة والسالم
 ما ُتكافئه �ه.

 صح؟ »َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوهُ «
 طالب:.......

 عندك أنت؟ماذا 
 طالب:.......
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 .»ِإْن َلْم َتِجُدوافَ «
 طالب:........

 .  »َفاْدُعوا َلهُ «ال جواب الشرط 
 إعرا�ه؟ ماالفعل  »َفِإْن َلْم َتِجُدوا«

 طالب:.......
 .هي صلة الموصول »ُتَكاِفُئوهُ «هذه الجملة 

 طالب:.......
 عندك أنت؟ ماذا صلة الموصولة مرفوعة وال....

 طالب:........
 �النسخة.ي عندك تمرفوعة، لكن ال
 طالب:........

 عندك؟ ماذاوأنت 
 عندك �النون؟ هذا هو الصحیح.

 طالب:........
ــهُ «الصــواب فنعــم ال شــك أنهــا ســهو و�ال  ــا ُتَكاِفُئوَن ُ�رفــع و  ،ومحلــه الرفــع ،ال ناصــب وال جــازم »َم

 بثبوت النون؛ ألنها صلة الموصول.
 أعده. ،قال الطیبي أو اقرأ التعلیق �له

 طالب:........
 ُوِجد منهم اللحن. ،ي �ظهر أنها سهو النُّساخهو سهًوا من الناسخ، والذ

 طالب:.......
 ما �جتمعون، لكن إذا �ان فیه لغة فیكون ضبطه هكذا على تلك اللغة. ،ال

 طالب:.......
 علِّق علِّق.

 طالب:........
 عند َمن؟

 طالب:........   
 أ�ادي (عون المعبود).

 طالب:........
 ي معك؟تعة الالطب ما

 طالب:.......
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 ة إمام الموحدین.ُقر 
 طالب:........

 هذه مشكلة. ،أو ما قرأتموه »َما ُتَكاِفُئوهُ «فیكم من استشكل لما قرأ الحدیث  ،ال
 طالب:.......

 �عني قرأتموه قبل ما تحضرون؟
 طالب:........

 استشكلت حذف النون؟
 طالب:........

 ي تكلم؟َمن الذ
 طالب:.......

 تیسیر العز�ز الحمید) من معه تیسیر العز�ز الحمید؟ هذا الذي معك، من التیسیر نفسه؟(
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

لــرواة؛ و�ذا �ــان هــذا هــو الثابــت فــي األصــول بتــداول ا ،»َمــا ُتَكاِفُئوَنــهُ «علــى �ــل حــال األصــل مــا 
 لـذلك آخـر مـن ُ�حـتج �ـه فـي العر�یـة ألن الرواة في آخـر عصـر الروا�ـة ال ُ�حـتج بهـم فـي العر�یـة؛

 َمن هو؟
   طالب:....... 

 ي ُتر�ده.ذال
 طالب:.......

 ال.
 طالب:.......

 قالوا: �شار بن ُبرد، لكن هو قالوا: حد فاصل.
 طالب:......

 هو على �المهم آخر من ُ�حتج �شعره �شار.
 طالب:......

 ن.امتعاصر فهما  انرى الفرق بینهم ،إبراهیم أوإبراهیم؟ 
 طالب:......

 ال هو مولَّد بال شك، لكن لماذا قالوا: إنه ُ�حتج �شعره؟ 
 طالب:......
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 َمن قال بذلك؟ 
 طالب:......

 ي �قوله �شار؟ذي �قول: ر�ا�ٌة ر�ة البیت، الذهو ال
 ر�ا�ـــٌة ر�ـــة البیـــت تمـــج الخـــل فـــي الز�ـــت

 
 لهـــا تســـع دجاجــــات ود�ـــٌك حســـن الصــــوت  

 
 ف.تعرف هذا أنت؟ أراك ما تعر 

 طالب: ...
ء ، بـدلیل أن الـدعاألصـل عینیـةاالمكافـأة المـذ�ورة فـي  »َفِإْن َلـْم َتِجـُدوا َمـا ُتَكاِفُئوَنـُه، َفـاْدُعوا َلـهُ «

 في حالة عدم القدرة على المكافأة العینیة.
ُكـ« أو تُـَروا �عنـي: تظنـون أو  »ُتُموهُ اَفـأْ �َ ْم َقـْد َفِإْن َلْم َتِجُدوا َمـا ُتَكاِفُئوَنـُه، َفـاْدُعوا َلـُه َحتَّـى َتـَرْوا َأنَّ

 تعلمون تجزمون أنكم قد �افأتموه ادعوا له.
مت المكافـأة العینیـة علـى الـدعاء؟ ألجـل المِ  نـه نَّـة؛ ألوالدعاء أفضل من المكافأة العینیة، فلماذا ُقـدِّ

 �مال یبقى في نفسه. تهأ�افإذا ما 
 طالب:.......

 حتى، حتى تجزم أنك قد �افأته.
 ....طالب:...

 ي �سمونه أجرة....جزاك هللا خیًرا الذ
 طالب:........

 أنت منهم؟
 طالب:........

 ما أنت معنا؟ ماذالأنت معنا اآلن أنت، 
 طالب:........

 هللا یهد�ك، أنت تغفل عن الشرح، ثم �عد ذلك تتكلم �كالٍم ما له عالقة �ما نحن فیه.
 طالب:........
 .ااك هللا خیرً جز  ،هذا اعتراف اجزاك هللا خیرً 

ي فـلكـن المكافـأة العینیـة  ،والـدعاء أفضـل مـن المكافـأة العینیـة مهمـا �بـرت تـهأ�افوتكون بـذلك قـد 
 .الِمنَّةنظر الناس ُتنهي ما في قلبك من 

 طالب:........
 مما في نفسه. ائً أفضل، وهو في ظاهر الغیب أ�ًضا في ظاهر الغیب، لكن الدعاء ُیز�ل شی

 طالب:........
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 و�دعو له �ظاهر الغیب. ا�منع أنه �قول: جزاك هللا خیرً ما 
 طالب:........

علیك؛ ألنه فیـه  فیغضبمما ال یلیق �ه،  ائً تذهب لرجل �بیر أحسن إلیك وتعطیه شی لیس أن ،ال
 سخر�ة.

 طالب:........
 وهو مما ُطِلب منه؟

 طالب:........
 عینیة تصیر رشوة.تكافئه مكافأة  أن ، أماایدعو �قول: جزاك هللا خیرً 

 هل یلزم من المكافأة المساواة؟ ،طالب: أحسن هللا إلیك
 ما ُحددت المكافأة."، فكافئوه، "ما یلزم ،ال ال

 طالب:........
 وُ�ثیب علیها. ،�قبل الهد�ة -علیه الصالة والسالم–الرسول 

 طالب:........
 �لٌّ على حسبه. ،ما ُذِكرت �التحدید ،ُیثیب علیها
 داود والنسائي �سنٍد صحیح". "رواه أبو

 اْسـَتَعاذَ  َمنِ «لألمر بذلك "فیه مسائل: األولى: إعاذة من استعاذ �اهلل" : -رحمه هللا تعالى–�قول 
ـــُذوهُ  ِ َفَأِعی ـــَاهللَّ رى، وفیـــه وذلـــك علـــى ســـبیل الوجـــوب تـــارًة أو علـــى ســـبیل االســـتحباب تـــارًة أخـــ ،»ِ�

 التفصیل المتقدم.
 طالب:........

ما ُینقص من أجره، إذا لم �طلب ولم �ستشرف فإنه ال ینقص مـن أجـره فوال استشرف  إذا ما طلب
 إن شاء هللا تعالى. ،شيء
 ."فیه مسائل: األولى: إعاذة من استعاذ �اهلل": -رحمه هللا تعالى–�قول 

 .نعم
 طالب:........

 نعم ضبطین: ُتَروا: تظنوا، وَتروا: تعلموا، وقد �أتي الظن �معنى العلم.
» ِعیـُذوهُ  َفأَ َمـِن اْسـَتَعاَذ ِ�ـَاهللَِّ «وهذه منصوص علیها في الحـدیث  األولى: إعاذة من استعاذ �اهلل""

وتقـــدم أنـــه علـــى ســـبیل الوجـــوب تـــارًة، وعلـــى ســـبیل االســـتحباب علـــى حســـب الظـــروف واألحـــوال 
 الُمحتفة �الحالة.
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ضـر �ه وحاجته، سألك ما ال إذا سأل �اهلل وغلب على الظن صدق"الثانیة: إعطاء من سأل �اهلل" 
�ـــك و�ولـــدك وأنـــت قـــادٌر علـــى أن ُتعطیـــه، فـــإن �ـــان مضـــطًرا وجـــب علیـــك ذلـــك، و�ن �ـــان غیـــر 

 ُمضطر فهنا األمر لالستحباب. 
وة وهـي �ـذلك تـارًة تكـون للوجـوب �ـدع ،وهذه من حقوق المسـلم علـى أخیـه"الثالثة: إجا�ة لدعوة" 

ْعَوَة، «العرس  إلـى ولیمـة  سـلم، فالـدعوةصـلى هللا علیـه و  »أ�ا القاسـم َفَقْد َعَصىَوَمْن َلْم ُ�ِجِب الدَّ
ة العــرس إجابتهــا واجبــة �شــروطها المعروفــة عنــد أهــل العلــم، إذا �انــت الــدعوة جفلــة وال نقــرة، دعــو 

ونــــدعو�م للحضــــور وتنــــاول  ،الجفـــل تجــــب، إذا وقــــف ببــــاب المســــجد قــــال: لیلـــة �ــــذا زواج فــــالن
 الطعام؟ ال تجب.

وهـــي دعـــوة الخاصـــة المعینـــة للشـــخص هـــذه تجـــب إجابتهـــا، مثـــل فـــي وقتـــا الحاضـــر لكـــن النقـــرة 
 البطاقــات إذا جــاء األب ورمــى البطاقــات فــي الصــالة وقــال: اكتبــوا للجیــران، اكتبــوا لمــن تعرفــون،

 اكتبوا لكذا من غیر تعیین هذه ال تلزم.
ي أنـه ُ�جیـب الـدعوة و�ـأتثم إذا أجبت الدعوة هل یلزم أن تطعم أو ال تطعـم؟ اآلن �ثـر فـي النـاس 

، وَمْن مْ ْلَیْطعَ فَ إْن َ�اَن ُمْفِطرًا « وُ�سلِّم و�طلع، هل هذا أجاب الدعوة أو ال ُبد من األكل؟ األمر لك
 �عني: یدعو. »َكاَن َصاِئمًا َفْلُیَصلِّ 

 وهل �كفي أن تأكل تمرة وتأخذ معها فنجان القهوة وتمشي تقول: طِعمت؟   
 طالب:.......

مـن ِقبـل أشـخاص الـذي تجـب  امـت إن �ـان مفطـًرا فلیأكـل وأنـت أكلـت، وقـد �كـون مـدعو� لكنك طع
ذا �عنـي إذا �ـان یترتـب علـى هـ ،إجابته األول إذا لم ُ�مكن الجمـع، وعلـى العمـوم المسـألة ُمفاضـلة

  قطیعة رحم فهو أولى من غیره.
 وما �حتف بها. ،ولها أحوالها ،على �ل حال األمور لها ظروفها

 .......طالب:
 ؟ماذا

 طالب:........
 على ما �حتاجه، مما ال ُ�حتاج إلیه في العرس؟ ازائدً  اأخذ قدرً 

 طالب:........
 ،ما تدري، �ـإذن صـاحب الـدعوة إذا �ـان النهـي ورد عـن القـران فـي التمـر مـا تأكـل تمـرتین جمیًعـا

 أنت. تفعلهاُكل واحدة واحدة، 
 طالب:........

 مرة أخذت تمرتین؟ هما فی
 طالب:........
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 فمـا شـأنك �الـذي �ـأتي �ـاألواني و�نقـل، إذا خلـص النـاس مـن ،إذا �ان النهي عن القران في التمر
 هذا الطعام و�قي قدٌر زائد وأنت محتاج ال �أس.

 طالب:........
كـل مـن أال؟ في الُعرف ما �كـون إال إذا أم حقیقًة وشرًعا طِعم، لكن هل ُ�طلق علیه أنه أكل ُعرًفا 

 عام المقدم للعرس.الط
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

أتى للولیمة، طیب أنت أوقفت أو نصیت في وصیتك على أن �كون من ر�عها إفطـاٌر للصـائمین، 
 نقول: الزم یرجع و�تعشى؟أم �عضهم جاء قبل الصالة وأخذ تمرة و�أس ماء ومشي، أنت فطرته 

 طالب:........     
 ؟ماذا

 طالب:........
الوصــا�ا واألوقــاف والنــذور واأل�مــان تحكمهــا األعــراف، وجــاء فــي وصــیة مــن ر�عهــا مــا ُ�صــرف 

 رضوان؟ االالعا�ا �ا أ� مالالعا�ا 
 طالب:........

 لالعا�ا.
ا �ـتبها واحد من المعتبر�ن، لكنها ُعرفیة لفظ ُعرفـي موجـود فـي نجـد، الالعا�ـا تعـرفهم في وصیة �

 إبراهیم؟ اأ�
 طالب:........

 وأنت طول عمرك بنجد أنت؟ ما تعرف اذامل
 طالب: ما نعرفها �ا شیخ.

 عند�م؟ �صیح.ألیس �مشتقاته عندنا إذا قال: فالن یلعي �عني: �صیح، 
للیـل لكن الالعا�ا من هم؟ قالوا: هؤالء ُأناس من الوافدین علـى البلـد ولـیس لهـم مـن �كفلهـم، وفـي ا

 ن أحق الناس.السیما في الشتاء �جوعون فیصیحون، فهؤالء م
فیه حجاج �أتون على أرجلهم من أقاصـي الشـرق �جلـس سـتة أشـهر �مشـي، و�عضـهم �حمـل معـه 

ون آلًة یتكسب منها وهو على قدمیه، �مرون �المدن والقرى یتكففون الناس أو �عملون لهم ما �عملـ
ة �حـد من خیاطة ثوب أو خرازة نعل أو شيٍء من هذا یتقوتون منها، �عضـهم �حمـل علـى �تفـه آلـ

 بها السكاكین وأتى لیحج.
 طالب:........
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 إذا ترتب علیها مال ال ما یلزم، إذا �ان فیها مشقة ال یلزم. ،ال
 طالب:........
زم �عني وهو داخل المدینة هذا ما فیه، الكلفة مألوفة؛ ألنك لو احتجت لشـيء ال ،نعم، لكن ُعرفي

 تسیر.
 ما یلزمك، لكن في بلدك یلزمك. انٍ لشهادة تؤدي الشهادة في بلٍد ثومثله أداء ا

 طالب:.......
نـه المشقة ُتقدر �قدرها إذا أي شيٍء �شق وُ�عنـت الشـخص مـا یلزمـه، فمثـل هـذا �عتـذر �هللا �علـم أ

 ال، �عض الناس ما عنده أحٌد یذهب �ه و�أتي �ه، �عض الناس ما عنده سیارة.أم مشقة 
     على �ل حال المشقة تجب التیسیر.    

 ،ا َفَكـاِفُئوهُ َمْعُروًفـ َوَمـْن َصـَنَع ِإَلـْیُكمْ «تكافئـه  اصـنع إلیـك معروًفـا�عة: المكافئة على الصـنیعة" "الر 
 . »َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه، َفاْدُعوا َلهُ 

وهـذا  و�ن لم تكن عینیـة ففـي حقیقتهـا قـد تكـون أفضـل مـن العینیـة،"الخامسة: أن الدعاء مكافئٌة" 
نـت قـد اقع اإلنسان ما یرجو ثوا�ه في حیاته اآلخرة أفضل مما ُ�فنیه فـي حیاتـه الـدنیا و�ن �اهو الو 

 تكون الحاجة ماسة إلى المكافأة العینیة فُبدء بها.
 و�سـیر ًال وقلنا: إن المكافأة العینیة ُتقاوم ما في النفس من الِمنَّة، و�عض الناس إذا رأى األمر سه

ـر الـدعاء عـن المكافـأة العینیـة علـى حسـب قـدر �ظن أن الِمنَّـة مازالـت �ا شـيء  ...أقلهقیـة؛ ولـذا ُأخِّ
     .تدعو، یلزمك أن تدعو له أن تدعو یلزمك ،الدعاء

 ما عنده إال دعاؤه، أجرة اإلخوان هؤالء. لمن ال �قدر إال علیه"  أن الدعاء مكافئةٌ "
 طالب:........

ْد َلـْم َ�ِجـ َفَمـنْ «ن الـدعاء ال ُ�جـزئ مـع وجـود المكافـأة وأ ،الترتیب �الفاء قد �حمل االشـتراط »َفِإنْ «
ْینِ   تلبس ُخفین وأنت واجد؟ »النَّْعَلْیِن َفْلَیْلَبْس اْلُخفَّ

 طالب:.........
ود أن المســلم ال المقصــ ،مكافــأة إذا أعــادت إلیــه شــيء مــن العینیــات ولــو �ــان أقــل مــن المطلــوب

 .�غفل عن مثل هذا
 طالب:........

 ؟ماذا
 ب:........طال
 نعم.

 طالب:........
 أجاب �عضهم؟
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 طالب:........ 
ٍد أن فعلـى �ـل واحـ اال و�ذا دعا الجمیع دفعًة واحدة ال ُبد أن ُ�جیب �عضهم، لكـن إذا دعـاهم أفـرادً 

 ُ�جیب ما لم �كن َثمَّ مانع.
 طالب:.........

 ا أشبه ذلك.نعم من فروض الكفا�ات مثل لو عطس عند جماعة أو سلم على جماعة أو م
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.......

 دعاهم �أعیانهم ما قال: آل فالن.
 طالب:.......

 ین إجابتهم �الجفل.  عت، ومن دعوا �إجمال ال یعرس فالن متعین
ــَرْوا«"السادســة: قولــه:  ــى َت ــَروا َحتَّ ــْأُتُموهُ  أو ُت ــْد َ�اَف ــْم َق ُك  ذهلهــ  ُیلقــي �ــاًال مــن النــاس ال كثیــر "»َأنَّ

األمــور، فــال ینظــر إلــى قــدر المعــروف المســدى إلیــه لینظــر فــي قــدر المكافــأة، وأن مــا �افئــه �ــه 
 ُ�جزئ و�ال ُ�كمله �الدعاء، و�ذا لم �جد ما ُ�كافئه �الكلیة �افئه �الدعاء.

 �هللا أعلم.
   وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 
     
 
 
  
 

  


